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 ً االصونيةئآرامنارج مه وانثغذادي  اته سريح
 

 (*)د. مصطفى محمد أمين    (*)د. عابد حسن جميل
 

 مهخص انثحث 
ابف سريج البغدادي الشافعي هو مف كبػار لممػاا الشػافعيق واػد اشػلقر بمخػ  شػي  

االللمػػاد لميقػػا  فػػي لمػػـ از االشػػق  ، ل لػػ  اراا ايمػػق يمكػػف الشػػافعيق وكػػاف يخػػاؿ لػػ    البػػ
المسػػا ؿ وماقػػا دلػػوؿ الصػػبي فػػي واػػد لػػالؼ رمقػػور االصػػولييف فػػي بعػػض صػػوؿ الهخػػ   ا

الملصػص ل كمػا لػالؼ ابػف سػريج االمػاـ ميؼ واللمسػؾ بالعػاـ ابػؿ البعػ  لػف لطا  اللك
 .لشافعي اهس  في مسألق اس  الخرآف بالساق عي  روز ذلؾا
 

ABSTRACT 
Ibn Suraige Al-Baghdadi is a greatest science of Al – shafeia. 

and he is known by ' shiakh al shafeia '. and he is known by 'Al-Baz 

al Ashhab. He has an important idea which is dependent in Al fikeh 

science. He differed the Usoolion general in some problems ,like the 

entrance the boy in  takleef telling and the keeping of the general 

before the search on specialize.  Also he differed the Al-Shafee 

emam himself in the copy of Quran by the Sunna and he allow that. 

 

 املقذمة
الشػػػريعق ذريعػػػق الػػػ، فرولقػػػا ل وألػػػاف أ مػػػق الهخػػػ  لمػػػ،  أصػػػوؿالعمػػػد ل الػػػذي رعػػػؿ       

اسػػػلاباط ااعكػػػاـ مػػػف يابولقػػػال والصػػػن  والسػػػنـ لمػػػ، مػػػف أرشػػػد أملػػػ  الػػػ، معخػػػوؿ اادلػػػق 
الػ،  ااػلف البوالػ  اللػي دفعإوبعػد فػل  ل ولم، آل  واصعاب  ارـو القدايق وشمولقا وماخولقا
 :هي  في مسا ؿ اصوؿ الهخ الكلابق 

                                           

 مدرس في كميق. ،* 

 مدرس في كميق. ،* 
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اف اصػػوؿ الهخػػ  لمػػـ ال يسػػلغاي لاػػ  ررػػاؿ الهخػػ  والخمػػاا والخػػااوف ممػػف يرومػػوف  -ٔ
 ولكييؼ الواا ع واسلاباط ااعكاـ. هالعاشي السطعيق في فقـ الاصوص ولهسير 

اللطػأ  مػفيعصػـ الػذهف  يعيف ويسالد لم، االسػلاباط  بأا  لمـ اصوؿ الهخ  يلميز -ٕ
 في االسلاباط.

ال أاػ  إؾ شلصيات اصوليق كثير  برلوا في هذا الهف ولكممػوا فػي مسػا ؿ لديػد  هاا -ٖ
لػػـ يكلػػ  لقػػـ العػػظ لملػػأليؼ فػػي لمػػـ اصػػوؿ الهخػػ  علػػ، لظقػػر مؤلهػػالقـ لمخػػراا واامػػا 

مػف المػروري أف  اػاراات ااوالقـ ملشػللق فػي بطػوف أمقػات كلػ  االصػوؿ ولػذا رأي
ف أال وهػػو ابػػف سػػريج البغػػداديل كلػػ  لػػف اعػػد ألػػنـ االصػػولييف وشػػي  الشػػافعييا

بعمػا  مػف المسػا ؿ  اػالكمـ لف عيال  وماقرػ  مػف الااعيػق االصػوليق ل واػد اللر اوس
 اللي لالؼ فيقا الرمقور.
 :مبعثيفويشلمؿ البع  لم، مخدمق و 

 .طال : عيال  ويشلمؿ لم، ثنثق م االوؿالمبع  
 االوؿ : والدل  ووفال . المطم 
 ومصاهال  العمميقالثااي :مسيرل   المطم 
 الثال : ثااا العمماا لمي . المطم 
ل ويشػلمؿ لمػ،  بعض ارا   االصوليق مخاراق بػاراا ييػرم مػف االصػولييف الثااي: المبع 

 اربعق مطال  :
 االوؿ: دلوؿ الصبي في لطا  اللكميؼ المطم 
 الثااي: شرع مف ابماا. المطم 
 لف الملصص.اللمسؾ بالعاـ ابؿ البع   لدـ الثال : المطم 
 ف بالساق.آالرابع: اس  الخر  المطم 

 ثـ للماا بعثاا باهـ مالوصماا الي  لنؿ بعثاا .
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 االولاملثحث 
 انشخصية وانعهمية حياتً

 طال  :ويشلمؿ لم، ثنثق م
 االول : والدتو ووفاتو. المطمب
 ومصنفاتو سيرتو العممية الثاني : المطمب
 و: ثناء العمماء عمي الثالث المطمب

 
 والدتً ووفاتً:  االول املطهة

هو أبو العبػاس أعمػد بػف لمػر بػف سػريجل الهخيػ  الشػافعيل واػد اشػلقر بػابف سػريج 
، رريػقهٜٕٗالبغداديل ولخ  بالباز ااشق  فخي  العػرااييفل ولػد سػاق لسػع واربعػيف ومػا ليف 

للصػ  ل شػر  المػذه  و  واػد وول، الخماا بشيراز وكاف امامػا  الصػعا  الشػافع، فػي والػ 
ل  ل ولػػوف، للمػػس بخػػيف مػػف رمػػادة ااولػػ، سػػاق سػػت وثنثما ػػق ولمػػؿ المسػػا ؿ فػػي الهػػروع

وايؿ: يػـو االثاػيف اللػامس والعشػريف مػف شػقر ربيػع االوؿ ببغػدادل ودفػف فػي عرػر  بسػويخق 
ل ولمػػرم سػػبع ولمسػػوف سػػاق وسػػلق أشػػقر  يالػػ  بالرااػػ  الغربػػي بػػالخر  مػػف معمػػق الكػػر 

ابػػرم ظػػاهر فػػي مومػػع  يػػزارل ولػػـ يبػػؽ لاػػدم لمػػار  وال ابػػر ل بػػؿ هػػو و ل رعمػػ  ال لعػػال، 
عثػر بعػد البعػ  واللهلػيش وملابعػق المصػادر اوأما بالاسبق لمسػخط رأسػ  فمػـ  .،ٔ  ماهرد هااؾ

لمػػ، مصػػدر معػػيف يػػذكر مسػػخط رأسػػ  ل واامػػا ذكػػر أصػػعا  الطبخػػات لػػأري  والدلػػ  وواليلػػ  
 الخماا بشيراز فخط.

هػػ، ل ييػر اف ابػف الاػديـ ذكػر اف وفالػ   ٖٙٓرلػ  فقػو فػي سػاق  وأما وفال  كما ذك
  لكثر  مف ذكر هذا اللاري    وال المـ .  ل اال اف الرارح هو ااوؿ،ٕ ،هػٖ٘ٓفي ساق  

 



 ج البغدادي ومناذج من آرائه األصولية ابن سرو

 د. مصطػى حممد أمني عابد حسن مجيل د. 

ٔٓٗ 

 سريتً انعهمية ومصىفاتً:  انثاوي املطهة
ل ووكيػػعل فسػػمع مػػف: العسػػف  ولعػػؽ أصػػعا  سػػهياف بػػف ليياػػق  سػػمع فػػي العداثػػق

ل واعمػػػد بػػػف ماصػػػور  ،ٗ  ل ومػػػف لمػػػي بػػػف اشػػػكا ،ٖ الزلهرااػػػي لمميػػػذ الشػػػافعيبػػػف معمػػػد 
الرماديل ولباس بف معمد الدوريل وأبي يعي، معمػد بػف سػعيد بػف يالػ  العطػارل ولبػاس 
ل  بف لبدال اللواهيل وابي داود السرسلااي ومعمد بف لبدالممؾ الػدايؽل والعسػف بػف المكػـر

لمػراف الصػا  ل وابػي لػوؼ البػزوريل ولبػد بػف شػريؾ  بػفاوعمداف بف لمي الػوراؽ ومعمػد 
البزار وطبخلقـ.ولهخ  بأبي الخاسـ لثمػاف بػف بشػار االامػاطي الشػافعيل صػاع  المزاػي وبػ  

.وعػد  لاػ  ابػو الخاسػـ الطبرااػيل وابػو  وللػر  بػ  االصػعا  االشر مذه  الشػافعي ببغػداد
   ،٘ لرررااي ل وييرهـ.الوليد عساف بف معمد الهخي ل وابو اعمد بف الغطريؼ ا

، ٓٓٗوامػػػػا بالاسػػػػػبق لمصػػػػاهال : فمػػػػػ  مصػػػػاهات كثيػػػػػر  علػػػػ، ايػػػػػؿ : ااقػػػػا بمغػػػػػت  
مصػػاؼل وماقػػا : اااسػػاـ واللصػػاؿ فػػي فػػروع الهخػػ  الشػػافعي ل والودا ػػع لاصػػوص الشػػرا عل 

  ،ٙ وكلا  العيف والديف في الوصايال واللخري  بيف المزاي والشافعي.
 

 عهماء عهيًثىاء ان: انثانث  املطهة
هػو ابػو العبػاس البغػدادي البػاز " اثا، العمماا لم، ابف سريج ل عي  يخػوؿ السػبكي

ااشػػق ل شػػي  المػػذه  وعامػػؿ لوا ػػ ل والبػػدر المشػػرؽ فػػي سػػما  ل والغيػػ  المغػػدؽ بروا ػػ ل 
ليس مف ااصعا  اال مف هو عا ـ لم، معيا ل  ها ـ مف رػوهر بعػرم بثمياػ ل االقػت اليػ  

االبؿ اعوم آباطقال ولمخت ب  العػزا ـ مااطقػا واللػ  أفػوا  الطمبػقل ال لعػرؼ الرعمقل فمربت 
 ،ٚ "اال امارؽ البيد بساطقا

كػاف يخػػاؿ لػ  البػاز ااشػػق  وولػ، امػاا شػػيرازل "ويخػوؿ صػاع  شػػذرات الػذه  : 
اػػاؿ االسػػاوي اػػاؿ الشػػي  ابػػو اسػػعاؽ كػػاف ابػػف سػػريج يهمػػؿ لمػػ، رميػػع أصػػعا  الشػػافعي 

 ،ٛ "ما  االشر مذه  اإلماـ الشافعي في اكثر اآلفاؽعل، لم، المزايل و 

 العبػػػاسل أبػػػو العػػػراايفل فخيػػػ  االسػػػنـل شػػػي  االمػػػاـل*  سػػػريج ابػػػفويخػػػوؿ الػػػذهبي "
 ،ٜ "المصاهات صاع  الشافعيل الخامي البغداديل سريج بف لمر بف أعمد

 انثاوي املثحث
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 تعض ارائً االصونية مقاروة تاراء غريي مه االصونيني
 لم، اربعق مطال  : ويشلمؿ

 : دخول الصبي في خطاب التكميف االول المطمب
 الثاني: شرع من قبمنا. المطمب
 : التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. الثالث المطمب
 ن بالسنة.آ: نسخ القر  الرابع المطمب

 
 : دخول انصثي يف خطاب انتكهيف االول املطهة

المػروري أف اػذكر رأي ابػف سػريج اخػن  ابؿ أف اهصؿ الكنـ في هذم المسػألق مػف 
لف بعض االصولييفل بعد البع  واالطنع لم، أمقػات كلػ  االصػوؿل ورػدت فػي البعػر 

 -المعيط لإلماـ الزركشي اصوصا  ياخؿ اإلماـ فيقا رأي ابف سريج في لمؾ المسألق وماقا:
ـ أف الصػن  لرػ  لمػ، ابػف العشػر ورػو  مثمػ  واف لػ" لف ابي العبػاس بػف سػريج

 ،ٓٔ "لـ لر  لمي  لما مر  لميقا يأثـ بلركقال اذ لو

اف مػػدار اللػػنؼ فػػي لكميػػؼ الصػػبي اػػالج لػػف امػػر الشػػارع الػػولي بػػأف يػػأمر اباػػ  
بالصػػن  لسػػبع ويمػػرب  لعشػػرل فخػػد ثبػػت فػػي العػػدي  كمػػا سػػيأليل فقػػؿ الصػػبي دالػػؿ فػػي 

فػالمراد  ؟رغصػالورو ؟ او دالؿ فػي لمػـو اإليرػا  اال اف الورػو  للمػؼ لاػ  لعػارض ال
وأايمػػو الصػػن باإليرػػا  اامػػر الرػػاـز كخولػػ  لعػػال، 

فػػاامر لإليرػػا ل واػػد يللمػػؼ  ،ٔٔ  
الصػػبي والمراػػوفل وهاػػاؾ مػػف الهخقػػاا واالصػػولييف مػػف ذهػػ   :الورػػو  لػػف بعػػض اافػػراد

مػػػػذه  ابػػػػف سػػػػريجل واعلرػػػػوا بػػػػأف الصػػػػبي مثػػػػا  لمػػػػ، صػػػػنل ل فقػػػػذا يػػػػدؿ لمػػػػ، لكميهػػػػ ل 
 ف مع اادلق في هذا البع .اااش آراا الطرفياوس

اخػػؿ اصوصػػا  مػػف كلػػ  الهخقػػاا واالصػػولييف فػػي المسػػألقل وماقػػا مػػا رػػاا فػػي اا اػػفق
فأمػػػا الصػػػبي والمراػػػوف فغيػػػر "كلػػػا  رومػػػق الاػػػاظر بشػػػر  ازهػػػق اللػػػاطر العػػػاطر لمعاابمػػػق 

مكمهػػيف الف مخلمػػ، اللكميػػؼ الطالػػق واالملثػػاؿ وال لمكػػف اال بخصػػد االملثػػاؿ وشػػرط الخصػػد 
مـ بالمخصود والهقـ لملكميؼ إذ مف ال يهقـ كيػؼ يخػاؿ لػ  افقػـ ومػف ال يسػمع  ال يخػاؿ لػ  الع

كالبقيمػق فقػو كمػف ال يسػمع ومػف يهقػـ فقمػا  كغيػر المميػز  مػا سػمع لكمـ واف سمع ولـ يهقـ
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فلطابػػ  ممكػػف لكػػف االمػػ، االملثػػاؿ ماػػ  مػػع ااػػ  ال يصػػح ماػػ  اصػػد صػػعيح ييػػر ممكػػف 
فػػي مػػاؿ الصػػبي والمراػػوف لػػيس لكميهػػا  لقمػػا اذ يسػػلعيؿ اللكميػػؼ  وورػػو  الزكػػا  والغرامػػات

وااما معاام اف اإللنؼ وممؾ الاصا  سب  لثبوت هذم العخػوؽ فػي ذملقػا بمعاػ، ااػ  سػب  
وورػو  ، ٖ "للطا  الولي بااداا في العاؿ وسب  للطا  الصػبي بعػد البمػوغ وهػذا ممكػف

والمراػوف اذا كااػػا ييػر مكمهػيف فمػـ أوربػػلـ  ف الصػبيإالزكػا  الػ / رػوا  سػؤاؿ مخػػدر لخػديرم 
يرامػػق مػػا المهػػام فػػي مالقمػػا والزكػػا  والغرامػػات اامػػا ثبلػػا بلطػػا  الشػػرع  واػػد ثبلػػا فػػي عػػؽ 
الصبي والمراوف فور  اف يكواا ملاطبيف. ولخرير الروا  اف ورو  الزكا  والغرامػات فػي 

يػؿ ربػط ااعكػاـ بأسػبابقا كمػا مالقما لػيس مػف بػا  اللكميػؼ اللطػابي لقمػا واامػا هػو مػف اب
أف البقيمػػػػق إذا ألمهػػػػت زرلػػػػا  بالميػػػػؿ او بالاقػػػػار بلهػػػػريط صػػػػاعبقا او بغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف صػػػػور 
المػػػػػماف بأفعػػػػػاؿ المػػػػػماف مػػػػػمف صػػػػػاعبقا مػػػػػع أف البقيمػػػػػق ليسػػػػػت ملاطبػػػػػق وال مكمهػػػػػق 

 .،ٕٔ "باإلرماع
بعػػد لػػرض هػػذا الػػاص أف الصػػبي ييػػر مكمػػؼل وأمػػا ورػػو  الزكػػا  فػػي  اػػالبػػيف ل

 ل والغرامػػػات بسػػػب  اإللػػػنؼل فاللطػػػا  مورػػػ  الػػػ، الػػػولي ومػػػف ابيػػػؿ ربػػػط ااسػػػبا  مالػػػ
بالمسػػبباتل فكممػػا لعخػػؽ الاصػػا  وربػػت الزكػػا  او المػػؼ الصػػبي مػػاؿ ييػػرم ورػػ  المػػمافل 
وهذا ليس مف با  لطا  اللكميؼ وااما هو مف لطا  الومػعل فكممػا لعخػؽ السػب  ورػ  

 المسب .
ولإلاسػػاف فػػي هػػذا الػػدور أهميػػق "كلور مصػػطه، الزلمػػي واؤكػػد مػػا اماػػام بمػػا االػػ  الػػد

الورػػو  الكاممػػقل وهػػي صػػػنعيق اإلاسػػاف الف يكػػوف لػػ  العخػػػوؽ ولميػػ  بعػػض االللزامػػػاتل 
يير اف هذم االللزامات ليست مف با  ااعكاـ اللكميهيق وااما هي مف لطا  الومػع  ربػط 

اصػابا  مػف اامػواؿ اللػي لرػ   ااسبا  بالمسببات، ولم، سبيؿ المثاؿ فالخاصر الػذي يممػؾ
فيقا الزكا  كالاخود واابخار واايااـ ير  لم، ولي  لاد اكثر الهخقاا إلرا  الزكا  ولوزيعقػا 

 .،ٖٔ "لم، المسلعخيف
ويػػؤد  الغػػنـ لمػػ، الطقػػار  والصػػن  إذا " ويخػػوؿ ابػػف ادامػػق المخدسػػي مػػف العاابمػػق

واللعايػػؼ ل اػاؿ الخامػػي يرػ  لمػػ، لمػت لػ  لشػػر سػايف/ معاػػ، اللأديػ : المػػر  والوليػد 
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ولػػػي الصػػػبي اف يعممػػػ  الطقػػػار  والصػػػن  اذا بمػػػ  سػػػبع سػػػايف ويػػػأمرم بقػػػال ويمزمػػػ  اف يؤدبػػػ  
 .،ٗٔ لميقا إذا بم  لشر سايف.

ذا   ، وااصؿ في ذلؾ: اوؿ الابي   مروا الصبي بالصػن  إذا بمػ  سػبع سػايفل وا 
المشػروع فػي عػؽ الصػبي للمرياػ  لمػ،  ل وهػذا اللأديػ ،٘ٔ ،،بم  لشر سايف فامػربوم لميقػا

الصن  كي يألهقػا ويعلادهػال وال يلركقػا لاػد البمػوغ وليسػت واربػق لميػ  فػي ظػاهر المػذه . 
ومف أصعاباا مف اػاؿ لرػ  لميػ  لقػذا العػدي  فػاف العخوبػق ال لشػرع إال للػرؾ وارػ . والف 

ؿ اعمػد رعمػ  ال أمػر اعمد اد اخؿ لا  في ابػف أربػع لشػر : اذا لػرؾ الصػن  : يعيػد ل ولعػ
رفػع الخمػـ لػف ثنثػق ،    فاف العدي  اد ثبػت لػف رسػوؿ ال بذلؾ لم، طريؽ االعلياط :

والاػ  صػبي  ،ٙٔ ،،لف الاا ـ عل، يسليخظ ولف الصبي عل، يعلمـ ولف المراوف عل، يعخػؿ
 .،ٚٔ "فمـ ير  لمي  كالصغير

ا هػذا العػدي  فقػو أمػر لصبي ليس ملاطبا ل وامػ"اوااؿ الشي  لز بف لبد السنـ: 
 .،ٛٔ "لألولياال الف  اامر بالشيا ليس امرا  بذلؾ الشيا

ظقػر لػي اف مػف أصػعا  اإلمػاـ اعمػد مػف اػاؿ بورػو   يفالاص يفبعد لرض هذ
خػػوؿ: اف العخوبػػات االصػػبيل واعلرػػوا بػػاف لشػػريع العخوبػػق دليػػؿ لمػػ، الورػػو ل و  مػػفالصػػن  

لقال فػػالولي مػػأمور بػػاف يمػػر  اباػػ  الداا الصػػن  والمعرمػػات لػػـ لػػرد فػػي الشػػريعق دا مػػا  لػػذا
لعشػرل لػػيس الرػػؿ الورػو ل واامػػا مػػف بػػا  االعليػاط علػػ، يعلػػاد الصػبي فػػن يلػػرؾ الصػػن  

اارابيػػق فمػػـ يعرمػػ  الشػػارع لذالػػ ل واامػػا سػػدا  لذريعػػق  إلػػ، المػػرأ لاػػد البمػػوغل وهكػػذا الاظػػر 
عرمػػق الاظػػر لعػػت إعػػدة مصػػادر  تالوصػػوؿ الػػ، المعػػـر ااكبػػر وهػػو الزاػػال وبقػػذا ااػػدرر

 الشريعق اإلسنميق وهو سد الذرا ع.
وامػا الصػبي فػن يػدلؿ فػي لطػا  اللكميػؼل : "واما الشافعيق فيخوؿ الشيرازي مػاقـ 
يرا  العخوؽ فػي مػا لػ  فيرػوز اف يػدلؿ فيػ  إفاف الشرع اد ورد بإسخاط اللكميؼ لا ل واما 
مػػػاـ ويخػػػوؿ اإل ،ٜٔ "فػػػي ذلػػػؾ لمػػػ، وليػػػ  دواػػػ كػػػالزكوات والاهخػػػاتل فػػػاف اللكميػػػؼ واللطػػػا  

فػاف امػت كيػؼ أمػرت الصػبي بالصػن  "السبكي في كلاب  اإلبقػا  لمػ، الماقػا  لمبيمػاوي: 
امػػت: اػػد لممػػت اف العخػػؿ بعػػد بمويػػ   "وهػو ابػػف سػػبع سػػايف ومػػربل  لميقػػا وهػػو ابػػف لشػػر؟

رياػػ  لمػػ، مػػا سػف اللمييػػز ال يماػػع مػػف ذلػػؾل ومػػف معاسػػف الشػػريعق الاظػػر فػػي مصػػمعل  ولم
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يلاط  ب  علما  فيما يؤوؿ وليس لم، الولي أف يػأمرم بقػا وال لبعػق لمػ، الصػبي فػي الرلػ  
بلركقػػا . ولنصػػق ذلػػؾ اف العممػػاا الهخػػوا لمػػ، أف شػػرط اللكميػػؼ اف يكػػوف المكمػػؼ لػػاان  
فاهمػػػا ل الف اللكميػػػؼ لطػػػا ل ولطػػػا  مػػػف ال لخػػػؿ لػػػ  وال فقػػػـ معػػػاؿل كالرمػػػاد والبقيمػػػقل 

شػرط اللكميػؼ فقػـ اصػؿ اللطػا  رممػق  ال لهصػين ل فالصػبي واف كػاف يهقػـ مػاال  كذلؾ مف
لورود ال لعال،ل ولما كػاف الهعػؿ  وعخيخيا  يزل اال أا  يير فاهـ فقما  كامن  ميهقم  يير الم

والهقػػـ لهيػػيف فيػػ  ال يظقػػراف رعػػؿ لػػ  الشػػارع مػػابطا  يعػػرؼ بػػ : وهػػو البمػػوغل وعػػط لاػػ  
 ا  لمي ل ويسلهاد مف ذلؾ .اللكميؼ ابم  للهيه

 اف العخؿ لماد اللكميؼل فمف ال يعخؿ ال يمكف لور  اللطا  الي . -أ 
 اف العخؿ يامو ويلدر ل وأا  ال يصؿ ال، عد اللكميؼ اال اذا لكامؿ اموم. -  
اف اللػػنؼ فػػي هػػذم المسػػألق إامػػا هػػو فػػي العكػػـ اللكميهػػيل أمػػا العكػػـ الومػػعي فػػن  -  

ف المراػػػوف والصػػػبي ييػػػر إمػػػف شػػػرط  العخػػػؿل فػػػ لػػػنؼ بػػػيف العممػػػاا فػػػي أاػػػ  لػػػيس
ذا المػػؼ أعػػدهما شػػي ا  ورػػ  مػػماا  لمػػ، االمميػػز للعمػػؽ بقمػػا ااعكػػاـ الومػػعيقل فػػ

 .،ٕٓ اموليق

فالشػػافعيق ايمػػا  لػػالهوا ابػػف سػػريج فػػي لكميػػؼ الصػػبيل وأمػػا اللطػػا  المورػػ  الػػ، 
أداؤم مػػف ابػػؿ ل ولمػػ، الػػولي اللطػػا  لممكمهػػيف اف يلػػاطبوا الصػػبي الصػػبي فقػػو مػػف بػػا  

 الصبي.
الصبي مكمؼ بالمادوبات الا  مثا  لمػ، صػنل ل وأمػا البمػوغ  :وأما المالكيق فخالوا

ليػػاف بالواربػػاتل واسلشػػقد لػػذلؾ بمػػا رػػاا فػػي فقػػو شػػرط فػػي اللكميػػؼ بلػػرؾ المعرمػػات واإل
والصبي مأمور بهعمقا وهذا أي كوف الصػبي مػأمورا  مػف "عاشيق الدسواي لم، الشر  الكبير 

قق الشارع بهعمقا بااا لم، أف اامر باامر بالشيا أمر بذلؾ الش،ا ولمػ، هػذا فالصػبي ر
مكمؼ بالمادوبات والمكروهات لاداا ويلرل  لم، لكميه  بالمادوبات أاػ  يثػا  لمػ، الصػن  
وأما لمػ، الخػوؿ بػأف اامػر بػاامر بالشػيا لػيس أمػرا  بػذلؾ الشػيا فيكػوف الػولي مػأمورا  مػف 

الرػػؿ لدريبػػ  وعيا ػػذ فػػن يكػػوف مكمهػػا  بالماػػدوبات و ال ثػػوا  لػػ  لميقػػا والثػػوا  رقػػق الشػػارع 
  ،ٕٔ "لميقا ابوي 
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وكأف المالكيق الهخوا مع ابػف سػريج واعلرػوا بػأف الصػبي يثػا  لمػ، صػنل  فمػو لػـ 
 ور  أف يكوف الولي المأمور مثابا  لم، صن  ابا .ليكف مكمها  

الػػرارح واسلشػػقد لصػػعل  بمػػا رػػاا لػػف  والػػذي يبػػدو لػػي أف مػػذه  الرمقػػور هػػو
ومػػػرب  لعشػػػر لمػػػ، الصػػػن  لأديبػػػا  أي مػػػرب  الرػػػؿ " العاهيػػػق فػػػي كلػػػا  فػػػوالح الرعمػػػوت:

اللأديػػػػػ  ال الرػػػػػؿ اللعػػػػػذي  لنلليػػػػػاد ال لكميهػػػػػا  أي مػػػػػرب  الرػػػػػؿ أف يعلادوهػػػػػا ال الاقػػػػػػـ 
  ،ٕٕ "مكمهوف

 
 شرع مه قثهىا :  انثاوياملطهة 

  ابػػػف سػػريج فػػي ابػػػوؿ شػػرع مػػػف ابماػػا ومػػػدة لكمـ لػػػف مػػذهاالمبعػػػ  سػػ افػػي هػػذ
يذكر االماـ الزركشي في البعر المعيط مذه  ابػف سػريج فػي شػرع  .هل  لرأي الرمقورلملا

ااؿ ابف الخطػاف :كػاف ابػو العبػاس بػف سػريج يخػوؿ : مػا عكػ، ال فػي " مف ابماا عي  يخوؿ:
كػػاف سػػا ر أصػػعاباا  كلابػػ  لػػاقـ فقػػو عػػؽل وهػػو وارػػ  فػػي شػػريعلاا اال أف يغيػػر لاػػ . واػػد

وأمػػا  ،ٖٕ "يخولػػوف: مػػا عكػػ، لاػػا لػػاقـ ممػػا لخػػـو بػػ  العرػػق مػػف المسػػلهيض والملػػوالر سػػواا
أاػػواؿل وسػػأذكرها علػػ، يلمػػح الموافػػؽ البػػف  إلػػ،االصػػوليوف فخػػد اللمهػػوا فػػي هػػذم المسػػألق 

 سريج الملالؼ وهي:
واليػػػ  ذهػػػ   ،ٕٗ الخػػػوؿ ااوؿ : أاػػػ  لػػػـ يكػػػف ملعبػػػدا  بألبالقػػػا بػػػؿ كػػػاف ماقيػػػا  لاقػػػا 
شػرع مػف ابماػا "الشػي  أبػو إسػعاؽ الشػيرازي فػي آلػر اوليػ .ااؿ الشػيرازي فػي كلابػ  اللبصػر  

اكثػػر أصػػعا   إذفخػػد لػػالؼ الشػػيرازي رمقػػور الشػػافعيق ل  ،ٕ٘ "شػػرع لاػػا إال مػػا ثبػػت اسػػلق
اف  لميػػػ  السػػػنـ لػػػـ يكػػػف ملعبػػػدا  بعػػػد البعػػػ  بشػػػرع ابػػػي ابمػػػ ل االّ  إف الابػػػيالشػػػافعي لمػػػ، 

والػػذي يصػػح اآلف لاػػدي اف شػػي ا  مػػف ذلػػؾ لػػيس "رازي ررػػع لػػف رأيػػ  فػػي كلابػػ  الممػػع الشػػي
، لػػـ يررػػػع الػػ، شػػػيا مػػف ااعكػػػاـ وال أعػػد مػػػف بشػػرع لاػػال والػػػدليؿ لميػػ  اف رسػػػوؿ ال  

الصعابق الػ، شػيا مػف كلػبقـ وال الػ، لبػر مػف اسػمـ مػاقـل ولػو كػاف ذلػؾ شػرلا  لاػا لبعثػوا 
، والمللػار أاػ  لػـ يلعبػد  "ر الغزالي هذا المػذه  عيػ  يخػوؿ : واللا ،ٕٙ "لا  وررعوا إلي 

، لمػا بعػ  معػاذا  إلػ، الػيمف اػاؿ دؿ لمي  مسالؾ: المسمؾ ااوؿ أا   لبشريعق مف ابم ل و 
 ِكلَػػا ِ  ِفػػي َلِرػدْ  َلػػـْ  َفػِإفْ  َاػػاؿَ  المَّػ ِ  ِبِكلَػػا ِ  َأْاِمػػي َاػاؿَ  َاَمػػاا   َلػؾَ  َلػػَرَض  ِإَذا لَْخِمػي َكْيػػؼَ   لػ  
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 َصػمَّ، المَّػ ِ  َرُسػوؿِ  ُسػاَّقِ  ِفػي َلِرػدْ  َلػـْ  َفػِإفْ  َاػاؿَ  َوَسػمَّـَ  َلَمْيػ ِ  المَّ ُ  َصمَّ، المَّ ِ  َرُسوؿِ  َفِبُساَّقِ  َااؿَ  المَّ ِ 
 َلَمْيػ ِ  المَّػ ُ  ،َصمَّ  المَّ ِ  َرُسوؿُ  َفَمَر َ  آُلو َوالَ  َرْأِيي َأْرَلِقدُ  َااؿَ  المَّ ِ  ِكلَا ِ  ِفي َوالَ  َوَسمَّـَ  َلَمْي ِ  المَّ ُ 
ولػـ . ،ٕٚ ،،المَّػ ِ  َرُسػوؿَ  ُيْرِمػي ِلَمػا المَّػ ِ  َرُسػوؿِ  َرُسػوؿَ  َوفَّػؽَ  الَّػِذي ِلمَّػ ِ  اْلَعْمػدُ  َوَاػاؿَ  َصػْدَرمُ  َوَسمَّـَ 

، لػػو كػػاف ملعبػدا  بقػػا لمزمػػ  يػذكر اللػػورا  واإلاريػؿ وشػػرع مػػف ابماػال المسػػمؾ الثػػااي : أاػ   
 ،ٕٛ "ال يالظر الوعي وال يلواؼ في الظقار مرارعلقا والبع  لاقا ولكاف

، ملعبدا  بشرع مف ابم  إال ما اس  ماػ  وبقػذا اػاؿ اكثػر الخوؿ الثااي : أا  كاف  
وَمَتَبْنَا عَيَيْهٌِْ فِيهَا أََُّ اىننَّْسشَ ِِناىنَّْسشِ   الشافعيق واكثر العاهيقل واسلدلوا بخول  سبعاا  

فػاف  ،ٜٕ 
ا لم، ورو  الخصػاص ولػو لػـ يكػف ملعبػدا  بشػرع مػف ابمػ  لمػا ذلؾ مما اسلدؿ ب  في شرلا

 ،ٖٓ صح االسلدالؿ بكوف الخصاص واربا  في شرع باي إسرا يؿ لم، كوا  واربا  في شرل .
وبقذا لبيف لي أف رمقور االصولييف اللمهػوا فػي االعلرػا  بشػرع مػف ابماػال فمػاقـ 

رط فػػي االعلرػػا  بػػ ل أف يكػػوف ممػػا المثبػػت لػػ ل ومػػاقـ الماكػػر لػػ ل وأمػػا ابػػف سػػريج فخػػد اشػػل
 عك، ال لاقـ في الخرآف فخط.

أف شػػرع مػػف ابماػػا شػػرع لاػػا مػػا لػػـ يخػػـ  ااوفػػي الللػػاـ أود أف أذكػػر اف المػػررح لاػػد
 ف او في الساق.آدليؿ لم، اسل ل سواا عكي لاا لاقـ في الخر 

 
 انتمسك تانعاو قثم انثحث عه املخصصاملطهة انثانث : 

الصولييف في ورو  العمؿ بالعاـ ابؿ البع  لػف الملصػصل   لف آراا االعدس
 ذكر لعريؼ العاـ والللصيص ابؿ الكنـ لف لمؾ المسألق.امف المروري أف  يااولكف رأ
والعمػػـو كػػؿ "ل ويخػػوؿ اإلمػػاـ الشػػيرازي ،ٖٔ "لهػػظ يسػػلغرؽ الصػػالح لػػ  مػػف ييػػر عصػػر"العػػاـ: 

 .،ٕٖ "لهظ لـ شي يف فصالدا  واد يكوف ملااوال  لشي يف
كلهػػػي بػػػذكر لعريػػػؼ السػػػبكي والشػػػيرازي فػػػي بيػػػاف معاػػػ، العمػػػـو الف ييرهمػػػا مػػػف ا

مماثمػػق للعريهقمػػا وكمقػػا لػػدور عػػوؿ معػػور واعػػد هػػو اف العػػاـ لػػ   لعريهػػاتاالصػػولييف لقػػـ 
 . ،ٖٖ  اكثر مف فردل او اا  يلااوؿ أفرادا ملعدد 
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ولػ  لعػال، فالعاـ اذا  لو لصص بدليؿ العؽ صار مف ابيػؿ العػاـ الملصػوصل كخ
 ٍِِأَُّْسِهَِِّ ثَيَاثَةَ قُرُوء َِ وَأُوْىَاتُ اىسأَحََْاهِ أَجَيُهَُِّ أَُْ يَضَعَِْ  . لصص بخول  لعال، ،ٖٗ  وَاىسَُطَيَّقَاتُ يَتَرََِّصْ

. فاآليػػق ااولػػ، أفػػادت اف المطمخػػق  لعلػػد بثنثػػق اػػروا عػػامن  او عػػا ن ل واآليػػق ،ٖ٘  حََْيَهُننَِّ
ف العامػػػؿ لػػػدلقا ومػػػع أت العامػػػؿ مػػػف عكػػػـ العػػػاـ فػػػي اآليػػػق ااولػػػ، وبياػػػت الثاايػػػق ألررػػػ

 العمؿ.
فيػ  لػنؼ  ؟ اـ ال ؟ بملصص  هؿ ير  اللمسؾ بػ  لبع ولم، هذا فالعاـ ابؿ ا

اخػػؿ اصوصػػا  مػػف أمقػػات كلػػ  االصػػوؿ لبيػػاف مػػذه  ابػػف سػػريج فػػي ا اعػػفوهػػا  ساومػػع  
، ويلمسؾ بالعاـ فػي عيػا  الابػي  "عمي المسألقل وماقا ما راا في رمع الروامع بشر  الم

ابؿ البع  لف الملصص الهااا  كما االػ  ااسػلاذ ابػو االسػعاؽ االسػهراياي وكػذا بعػد الوفػا  
 .،ٖٙ "لنفا  البف سريج ومف لبع  في اول  ال يلمسؾ ب  ابؿ البع  العلماؿ الملصص

العػاـ ابػؿ بعد لرض هذا الاص ظقر لي أف السبكي ادل، االلهػاؽ لمػ، اللمسػؾ ب
البعػػ  لػػف الملصػػصل وهػػو العمػػؿ بالعػػاـ ابػػؿ معرفػػق ملصصػػ ل ولاصػػق فػػي عيػػا  الابػػي 

 ل ودلػػوة  ، فعياػػذاؾ كػػاف العػػاـ يػػرد لوااعػػق معياػػقل ولػػدلؿ لمػػؾ الوااعػػق فػػي عكػػـ العػػاـ
 . لرد بملالهق رمع مف االصولييف لمذه  اللمسؾ هذمااللهاؽ 

رد لهػظ مػف ألهػاظ العمػـو لػـ يرػز اللخػػاد إذا و "فاإلمػاـ الشػيرازي يخػوؿ فػي اللبصػر : 
اللخد لموم  في اػوؿ ابػي لبػاسل   ف لـ يرد ما يلص إلموم  عل، ياظر في االصوؿل ف

واػػاؿ أبػػو بكػػر الصػػيرفي يعلخػػد فػػي العػػاؿ لمومػػ ل لاػػا هػػو أف الػػذي يخلمػػي اللخػػاد العمػػـو 
لػـ لخػلض  لررد هػذم الصػيغق لمػا يلصػقا ااقػا إذا وردت ولػـ للرػرد لػف دليػؿ الللصػيص

ل وال اعمػػػـ لرردهػػػا لمػػػا يلصػػػقا إال بػػػالاظر والبعػػػ  فمػػػـ يرػػػز اللخػػػاد لمومقػػػا ابػػػؿ  العمػػػـو
 .     ،ٖٚ "الاظر والبع 

فاإلمػػػاـ الشػػػػيرازي ذهػػػ  مػػػػذه  ابػػػػف سػػػريجل وامػػػػا الصػػػػيرفي فلالهػػػ  وهػػػػو مػػػػذه  
الرمقورل الا  لو لـ يرز اللمسؾ بالعاـ اال بعد طمػ  الملصػص لػـ يرػز اللمسػؾ بالعخيخػق 

ال بعد البع  هؿ يورد ما يخلمي صػرؼ المهػظ لػف العخيخػق الػ، المرػاز وهػذا باطػؿل الف ا
 ااصؿ في الكنـ العخيخق ابؿ البع  لف المراز فميكف العاـ هكذا.
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وااصؿ في الللصيص لدم  وهذا يورػ  ظػف لػدـ الللصػيص فيكهػي فػي إثبػات 
 ظف العكـل وال عارق ال، الاظر والملابعق لمملصص.

وذهػ  لامػق "شيرازي في الممع فخد صر  بأصعيق مػذه  ابػف سػريجل فيخػوؿ وأما ال
أصػػعاباا ابػػو العبػػاسل ابػػو سػػعيد االصػػطلريل وابػػو اسػػعاؽ المػػروزي أاػػ  ال يرػػ  اللخػػاد 
لمومقا عل، يبع  لف الدال ؿل فاذا بع  ولـ يرد ما يلصػقا اللخػد عيا ػذ لمومقػال وهػو 

 .،ٖٛ "الصعيح

ؼ فػػي أاػػ  ال يرػػوز المبػػادر  الػػ، العكػػـ بػػالعمـو ابػػؿ ال لػػن"وأمػػا الغزالػػي فيخػػوؿ : 
 االبعػػ  لػػف اادلػػق العشػػر  اللػػي أوردااهػػا فػػي الملصصػػات الف العمػػـو دليػػؿ بشػػرط االهػػػا

. وكػػأف اإلمػػاـ الغزالػػي ادلػػ، اإلرمػػاع فػػي المسػػألق ل ،ٜٖ "الملصػػص والشػػرط بعػػد لػػـ يظقػػر
ورعؿ شرط العمؿ بالعاـ لدـ ظقور الملصصل وال يمكف اإلسراع فػي لاهيػذ عكػـ العػاـ اال 

 بعد يمبق الظف بعدـ ورود الملصص.

والشػيرازي عيػ  ل  الغزالػي و  ل ومف ذه  مذه  ابػف سػريج مػف الشػافعيق اآلمػدي
لاـ بعبػاد  او بغيرهػا ابػؿ دلػوؿ واػت العمػؿ بػ ل اػاؿ ابػو بكػر اذا ورد لهظ " االمدي: يخوؿ 

الصػػيرفي يرػػ  اللخػػاد لمومػػ  رزمػػا  ابػػؿ ظقػػور الملصػػصل واذا ظقػػر الملصػػص لغيػػر 
مػػاـ العػػرميف والغزالػػي واكثػػر االصػػولييف الػػ،  ذلػػؾ االللخػػادل وهػػو لطػػأ وذهػػ  ابػػف سػػريج وا 

 .،ٓٗ "املااع اشلراط الخطع في ذلؾ وهو المللار

ررػح مػذه  ابػف سػريج ومػف لبعػ  مػف الشػافعيقل اال أاػ  لػـ يشػلرط الخطػع فاآلمدي 
  في لػدـ ورػود الملصػصل واامػا رعػؿ يمبػق الظػف كافيػق لمػا فيػ  لمعرفػق ورػود الملصػص
كمػػف يسلخصػػي بيلػػا  لملابعػػق مػػا فيػػ  مػػف ملػػاع فػػإذا يمػػ  لمػػ، ظاػػ  أاػػ  ال يورػػد فيػػ  شػػيا 

 كه،.

العمػؿ بػ  ابػؿ البعػ  لػف الملصػصل عيػ  وأما العاابمق فمذهبقـ اللمسؾ بالعاـ و 
المهظ العاـ ير  اللخاد لموم  في العػاؿ ولاػا أف المهػظ مومػوع "يخوؿ ابف ادامق المخدسي: 

لمعمػػػػـو فورػػػػ  اللخػػػػاد مومػػػػول  كأسػػػػماا العخػػػػا ؽ واامػػػػر والاقػػػػي و الف المهػػػػظ لػػػػاـ فػػػػي 
 .،ٔٗ "في االياف ثـ ير  اللخاد لموم  في الزماف ما لـ يرد اس  كذلؾ واازمافاالياف 
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والذي يبدو لي أف المللار هػو اللمسػؾ بالعػاـ الف الاصػوص يرػ  العمػؿ بقػا الػ، 
اف يخـو الدليؿ لم، العدوؿ لا ل كأف يكوف هااؾ ااسػ  او مخيػد او مبػيفل فكػذا العػاـ يرػ  

 العمؿ ب  ال، اف يظقر ل  ملصص.

الملصػػص فخػػد رػػاا وأمػػا العاهيػػق فقػػـ ايمػػا  أرػػازوا العمػػؿ بالعػػاـ ابػػؿ البعػػ  لػػف 
يرػػػوز العمػػػؿ بالعػػػاـ ابػػػؿ البعػػػ  لػػػف الملصػػػص واسلخصػػػاا "فػػػي كلػػػا  فػػػوالح الرعمػػػوت: 

، عكػػػـ بالديػػػق فػػػي االصػػػابع بمرػػػرد العمػػػـ بكلػػػا  لهليشػػػ  لاػػػداال فػػػأمير المػػػؤمايف لمػػػر  
، ولػرؾ الخيػاس والػرأي ولػـ يبعػ  لػف الملصػص ولػـ يسػأؿ لاػ ل وكػذا لمرو بف عػـز  

زهػػراا رمػػي ال لاقػػا لمسػػكت بمػػا ظالػػ  لامػػا  فػػي الميػػرا  مػػع لػػدـ سػػيد  الاسػػاا فاطمػػق ال
 .  ،ٕٗ "البع  والسؤاؿ لف الملصص

ثػػـ ظقػػر الملصػػص ظقػػور الشػػمس لمػػ، اصػػؼ الاقػػار وهػػو عػػدي  لا شػػق اػػاؿ 
 .،ٖٗ ،،ال اور  ما لركاام صداق  اّاا معاشر االابياا ، رسوؿ ال   

يسػػػػلدؿ بالعػػػػاـ مػػػػا لػػػػـ يظقػػػػر "  وأمػػػػا اإلمػػػػاـ البيمػػػػاوي فيخػػػػوؿ فػػػػي كلابػػػػ  الماقػػػػا
فالبيمػاوي مػع الخػا ميف ، ٗٗ "ملصصل ولاا لو ور  لور  طم  المراز لملعرز لف اللطأ

باللمسؾ بالعاـ ابؿ البع  لف الملصصل الا  لو كاف البع  لف الملصص واربػا ل لمػـز 
لبعػ  لػف طم  المراز ابؿ العمؿ بالعخيخق وهذا مالؼل واذا  فالرارح هو العمؿ بالعاـ ابػؿ ا

 الملصص.
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 وسخ انقرآن تانسىة:  انراتع املطهة 
ابػػػؿ أف اهصػػػؿ الكػػػنـ لػػػف اسػػػ  الخػػػرآف بالسػػػاقل أود أف أبػػػيف لعريػػػؼ الاسػػػ  فػػػي 

ماقػػا مػػا رػػاا فػػي كلػػا  رومػػق الاػػاظر البػػف ادامػػق:  لعريهػػاتواػػد لػػرؼ بعػػد    االصػػطن 
اللمػػؼ فػػي ااػػ  "بكي ل ويخػػوؿ السػػ،٘ٗ "رفػع العكػػـ الثابػػت بلطػػا  ملخػػدـ بلطػػا  ملػرا  لاػػ "

ل والػذي يبػدو لػي أف الاسػ  رفػع ولػيس بيااػا  ،ٙٗ "والمللػار ااوؿل  رفع او بيػاف الالقػاا امػدم
 .  إلاقاا أمدمل الا  لو كاف الاس  بمعا، إاقاا امد العكـ لكاف شامن  لمراوف والموت

هػؿ اطػع الشػافعي واكثػر أصػعاب  واكثػر أ: "وأما اس  الخرآف بالسػاق فيخػوؿ االمػدي 
الظاهر باملااع اس  الكلا  بالساق الملوالر  والي  ذه  اعمػد بػف عابػؿ فػي إعػدة الػروايليف 

شالر  والمعلزلق ومف الهخقاا مالػؾ واصػعا  ابػي االا ل واراز ذلؾ رمقور الملكمميف مف 
 .،ٚٗ "عايهق وابف سريج

أَحَنََمٌُْ اىسََنىْتُ ذُِْ   مُتِنََ عَيَنيْنٌُْ ذِاَا حَضَنرَ    واعلج الخا موف بالواوع بخولػ  لعػال، 

تَرَكَ خَيْرًا اىسىَصِيَّةُ ىِيسىَاىََِيِِْ وَاىسأَقسرَِِنيَ ِِاىسََعْرُوفِ حَقًّا عَيًَ اىسَُتَّقِنيَ
فالوصيق لموالديف ثبلػت شػرليلقا  ، ٛٗ  

باآليػػق المػػذكور  ثػػـ اسػػلت بعػػدي   شػػرعبيؿ بػػف مسػػمـ اػػاؿ سػػمعت ابػػا امامػػق اػػاؿ سػػمعت 
فقػػذا  ،ٜٗ ،،إف ال اػػد ألطػػ، كػػؿ ذي عػػؽ عخػػ  فػػن وصػػيق لػػوار  ؿ :  ، يخػػو رسػػوؿ ال  

اىزَّاِّيَننةُ مػػف ابيػػؿ اسػػ  الكلػػا  بالسػػاق. واعلرػػوا ايمػػا  بػػأف رمػػد الزااػػي الثابػػت بخولػػ  لعػػال، 

وَاىزَّاِّي فَاجْيَُِوا مُوَّ وَاحٍَِ ٍِنْهََُا ٍِائَنةَ جَيسنََ ٍ  
ااػ   اسػ  بػالررـ الثابػت بالسػاق لػف ابػي هريػر  ،ٓ٘  

، وهو في المسرد فاادام فخاؿ يػا رسػوؿ ال ااػي أل، ررؿ مف المسمميف رسوؿ ال    ااؿ 
زايت فألرض فلاعػ، لمخػاا ورقػ  فخػاؿ لػ  يػا رسػوؿ ال ااػي زايػت فػألرض لاػ  علػ، ثاػ، 

، فخػاؿ ابػؾ راػوف  . ذلؾ لمي  أربع مرات فمما شقد لم، اهس  أربع مرات دلام رسوؿ ال
 .،ٔ٘ ،، اذهبوا ب  فاررموم،فقؿ أعصات ااؿ اعـ فخاؿ رسوؿ ال  ااؿ ال ااؿ 

وهػػػو اسػػػ  الكلػػػا  بالسػػػاق وهػػػو  الملكممػػػيف  ولقػػػذا فػػػالرارح مػػػا ذهػػػ  اليػػػ  رمقػػػور
مػػذه  ابػػػف سػػػريجل وكػػػذا اسػػ  السػػػاق بالكلػػػا  ومػػػف أمثملػػػ  مػػا ذكػػػرم اللرمػػػذي فػػػي المواهػػػ  

اػػدـ المدياػػق صػػام  و أمػػر بصػػيام  ، يصػػـو لاشػػوراا فممػػا المدايػػق بمهػػظ  كػػاف رسػػوؿ ال  
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ٔٔ٘ 

فمما افلرض رمماف كاف رممػاف هػو الهريمػق ولػرؾ لاشػوراا فمػف شػاا صػام  ومػف شػاا 
 .،ٕ٘ لرك ،
واالف وبعد لرض أدلق الخا ميف برواز اسػ  الكلػا  بالسػاق واسػ  السػاق بالكلػا  سػأذكر     

 ،ٖ٘ أدلق الماكريف لذلؾ ومف أدللقـ:

ىَننيْهٌِْىِتُبَننيََِ ىِينَّنناولػػ  لعػػال،  .ٔ اسِ ٍَننا ُّننزَهَ ذِ
وصػػؼ ابيػػ  بكواػػ  مبياػػا ل والااسػػ  رافػػعل  ،ٗ٘  

 والرفع يير البياف.
وَذِاَا َََِّىسنَا آيَةً ٍَنَاَُ آيَةٍاول  لعال،  .ٕ

 البر اا  إاما يبدؿ اآليق باآليق ال بالساق. ،٘٘  
َُّ اىيَّنَل َعَينً ُمنٍو َ نْيٍء         ٍَا َّنسَخْ ٍِِْ آيَةٍ أَوْ ُّنسِهَا َّنأستِ ََِِيْنرم ٍِ  اول  لعػال،  .ٖ ٌْ َأ ٌْ َتْعَين ْسِيَهنا َأَىن ٍِ ْنَهنا َأْو 

قََِيرٌ
  ٘ٙ،  

 -واستدلوا باآلية من وجوه:
 فل وال مثم .آوالساق ليست ليرا  مف الخر  َّأستِ ََِِيْرم ٍِنْهَا أَوْ ٍِْسيِهَاأا  ااؿ   .أ 
يكػػوف اال ال  إف ال لعػػال، وصػػؼ اهسػػ  بأاػػ  الػػذي يػػأت بليػػر ماقػػال وذلػػؾ  .  

 والااس  ارآف ال ساق.
واالف وبعػػػػػد لػػػػػرض أدلػػػػػق االصػػػػػولييف والهخقػػػػػاا وآرا قػػػػػـ فػػػػػي رػػػػػواز اسػػػػػ  الكلػػػػػا  

خوؿ: فأمػا مػا ابالساقلفااي اريد اف اومح مدة ررعاف اوؿ المااعيفل وبياف ما ورد لاقـل ف
خػوؿ إف مػف أهػؿ الظػاهر مػف أرػاز كػابف عػـز فااػ  اذكر مػف اف أهػؿ الظػاهر ماعػوا ذلػؾل ف

فخالػػت طا هػػق ال لاسػػ  السػػاق بػػالخرآف و ال " ،ٚ٘ عكػػاـ فػػي اصػػوؿ ااعكػػاـاػػاؿ فػػي كلابػػ  اإل
ف بالسػػػاق. واالػػػت طا هػػق رػػػا ز كػػػؿ ذلػػؾ والخػػػرآف ياسػػػ  بػػالخرآف وبالسػػػاق والسػػػاق  لاسػػػ  آالخػػر 

بػػػالخرآف والسػػػاقل اػػػاؿ ابػػػو معمػػػد وبقػػػذا اخػػػوؿ وهػػػو الصػػػعيحل وسػػػواا لاػػػداا السػػػاق الماخولػػػق 
الماخولػػق بألبػػار اآلعػػادل كػػؿ ذلػػؾ ياسػػ  بعمػػ  بعمػػا وياسػػل  اآليػػات مػػف  بػػاللوالرل والسػػاق

الخراف. وبرهاف ذلػؾ مػا بياػام فػي بػا  االبػار مػف هػذا الكلػا  مػف ورػو  الطالػق لمػا رػاا 
لػػف الابػػي  صػػم، ال لميػػ  وسػػمـ، كػػوف الطالػػق لمػػا رػػاا فػػي الخػػرآف وال فػػرؽل وأف كػػؿ ذلػػؾ 

ً    3نْطِقُ عَِْ اىسهَىَي)وٍََا يَخول  لعال، لمف لاد ال  (ذُِْ هُنىَ ذِىَّنا وَحْنيٌ يُنىحَ
ل فػإذا كػاف كنمػ  وعيػا  ،ٛ٘ 

 مف لاد الل والخرآف وعيل فاس  الوعي بالوعي را زل الف كؿ ذلؾ سواا في أا  وعي.
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ولمػػ، هػػذا فػػابف عػػـز الظػػاهري يلهػػؽ مػػع الرمقػػور فػػي واػػوع اسػػ  الكلػػا  بالسػػاق 
وابػػاف ال لقػػـ ااػػ  إامػػا اسػػ  مػػا "خػػد رػػاا فػػي الرسػػالق لاػػ  وبػػالعكسل وأمػػا اإلمػػاـ الشػػافعي ف

اسػػ  مػػف الكلػػا  بالكلػػا  وأف السػػاق ال ااسػػلق لمكلػػا  واامػػا هػػي لبػػع لمكلػػا  بمثػػؿ مػػا اػػزؿ  
 .،ٜ٘ "ما أازؿ ال ما  رمن   ،اصا  ومهسر  معا

ل والذي يبدو لي أف اإلماـ الشافعيل لـ يماع اسػ  الكلػا  بالسػاق وال السػاق بالكلػا 
واامػػا اشػػلرط فػػي اسػػ  الكلػػا  بالسػػاق أف يكػػوف هاػػاؾ اػػرآف لامػػدل كمػػا فػػي اسػػ  الوصػػيق 

ف العامػػػد وهػػػو آيخػػػاؿ اػػػد اسػػػ  بػػػالخر فلموالػػػديف الثابػػػت بػػػالخرآف بعػػػدي    ال وصػػػيق لػػػوار ،، 
ِاىيَّلُ فِي أَوْىَادِمٌُْ ىِيذَّمَر ٌْ وكذا  اس  الساق بالكلا ل كما في اس  اللور    ...يُىصِينُ
فَىَهٍ وَجْهَنلَ  َنطسرَ اىسََسْنَِِِ اىسََنرَاًِ    خول  لعػال، ل، ، بيت المخدس الثابت بهعؿ الابي  ال

  ٙٓ، 
 .  ، ورق  إل، الكعبق وهو في الصن واد أدار الابي  

 
 اخلامتة

 في للاـ بعثاا هذا لبيف لاا ما يمي :
 ابف سريج البغدادي الشافعي هو مف كبار لمماا الشافعيق . .ٔ
 بمخ  شي  الشافعيق وكاف يخاؿ ل    الباز االشق  ، .اشلقر  .ٕ
 ل  اراا ايمق يمكف االللماد لميقا  في لمـ اصوؿ الهخ  . .ٖ
لالؼ رمقور االصولييف في بعض المسا ؿ وماقا دلوؿ الصبي في لطا   .ٗ

 اللكميؼ .
 كما لالؼ الرمقور ايما في اللمسؾ العاـ ابؿ البع  لف الملصص . .٘
ماـ الشافعي اهس  في مسألق اس  الخرآف بالساق عي  كما لالؼ ابف سريج اال .ٙ

 روز ذلؾ .
 

 مصادر انثحث
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ٔٔٚ 

اإلبقػػػػا  فػػػػي شػػػػر  الماقػػػػا  لمػػػػ، ماقػػػػا  الوصػػػػوؿ الػػػػ، لمػػػػـ االصػػػػوؿ لمخامػػػػػي  -ٔ
 ،هػ / دار الكل  العمميق.٘ٛٙالبيماوي الملوف، ساق  

ااعكػػػاـ فػػػي اصػػػوؿ ااعكػػػاـ ابػػػ، معمػػػد بػػػف لمػػػي بػػػف اعمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف عػػػـز   -ٕ
بيػػػروت /بلعخيػػػؽ الشػػػي  –، هػػػػ / دار اآلفػػػاؽ الرديػػػد  ٙ٘ٗالملػػػوف، سػػػاق  الظػػػاهري 

 اعمد معمد شاكر.
ااعكاـ في اصػوؿ ااعكػاـ لػأليؼ سػيؼ الػديف ابػي العسػف لمػي ابػف ابػي لمػي بػف  -ٖ

–معمد االمدي مبط  وكل  عواشي  الشي  إبػراهيـ العرػور / دار  الكلػ  العمميػق 
 بيروت لبااف.

العؽ مػف لمػـ االصػوؿ لػأليؼ معمػد بػف لمػي بػف معمػد  إرشاد الهعوؿ ال، لعخيؽ  -ٗ
 لبااف . -بيروت–، هػ /دار المعرفق ٕ٘٘ٔالشوكااي الملوف، ساق  

 -اصػوؿ الهخػػ  اإلسػنمي فػػي اسػػير  الرديػد لمػػدكلور مصػطه، ابراهيمػػالزلم،/ بغػػداد -٘
 ـ.ٜٜٔٔهػ  ٕٔٗٔ

بػف لبػدال البعر المعيط في اصوؿ الهخ  لمزركشي وهو بدر الديف معمد بػف بقػادر  -ٙ
هػػػ، بلعريػػر الشػػي  لبػػد الخػػادر  لبػػدال العػػااي ورارعػػ  لمػػر  ٜٗٚ-٘ٗٚالشػػافعي 

 سميماف ااشخر.
هػػػ،  ٗٚٚالبدايػػق والاقايػػق لمعػػافظ أبػػي الهػػداا العػػافظ ابػػف كثيػػر الدمشػػخي الملػػوف،   -ٚ

 لبااف. –الطبعق الثاايق /بيروت 
ف لمػػي  لعخيػػؽ الػػدكلور اللبصػػر  فػػي اصػػوؿ الهخػػ  البػػي إسػػعاؽ الشػػيرازي  إبػػراهيـ بػػ -ٛ

 ـ/ دار الهكر بدمشؽ.ٜٓٛٔمعمد هيلو/ 
عاشػيق الدسػػواي لمػ، الشػػر  الكبيػر لمعػػالـ العنمػػق شػمس الػػديف الشػي  معمػػد لرفػػق  -ٜ

 الدسواي / دار الهكر.
عاشيق العنمق الباااي لم، شر  الرنؿ شمس الديف معمػد بػف اعمػد المعمػي لمػ،  -ٓٔ

 -الطبعػػق الثاايػػق –الوهػػا  ابػػف السػػبكي  مػػلف رمػػع الروامػػع لإلمػػاـ لػػا  الػػديف لبػػد
 مطبعق مصطه، البابي العمبي بمصر.
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ٔٔٛ 

الرسػػػػالق لإلمػػػػاـ معمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس الشػػػػافعي لعخيػػػػؽ اعمػػػػد شػػػػاكر /الطبعػػػػق ااولػػػػ،  -ٔٔ
ٖٔ٘ٛ-ٜٔٗٓ. 

رومق الاػاظر وراػق الماػاظر فػي اصػوؿ الهخػ  لمػ، مػذه  اإلمػاـ اعمػد بػف عابػؿ   -ٕٔ
 بػف اعمػد بػف ادامػق المخدسػي الدمشػخي لشي  اإلسنـ موفؽ الديف ابػ، معمػد لبػدال

 بيروت. –دار الكل  العمميق  لبشر  ازهق اللاطر العاطر البف بدراف الدمشخي
ساف ابي داود بشر  لػوف المعبػود لمعنمػق أبػي الطيػ  معمػد شػمس العػؽ  العظػيـ  -ٖٔ

 دار الهكر لمطبالق والاشر واللوزيع. لآبادي
، هػػ الطبعػق ٛ٘ٗلبيقخػي الملػوفي سػاق  لمعػافظ اعمػد بػف العسػيف ا –الساف الكبػرة  -ٗٔ

 هػ . ٕٖٗٔااول،  
لإلماـ شػمس الػديف معمػد بػف اعمػد بػف لثمػاف الػذهبي الملػوف،  .سير النـ الابنا -٘ٔ

 مؤسسق الرسالق بلعخيؽ شعي  االر ووط. لـ ٖٗٚٔ - هػ ٛٗٚ
شذرات الذه  في ألبار مف ذهػ  لممػؤر  الهخيػ  ااديػ  ابػي الهػن  لبػد العػي بػف  -ٙٔ

 هػ. ٜٓٗٔ–ـ  ٜٛٛٔل دار الهكر ل، هػ ٜٛٓٔد العابمي الملوف، ساق  العما
دار اعيػاا اللػرا   لـٕٜٚٔهػػ  ٕٜٖٔلالطبعػق الثاايػق  لصعيح مسمـ بشر  الاػووي  -ٚٔ

 لبااف. -بيروت  –العربي 
طبخات الشافعيق الكبرة للا  الديف ابي اصر لبػد الوهػا  بػف لمػي بػف لبػد الكػافي  -ٛٔ

 اا الكل  العربيق.دار اعي لهػٔٚٚ-ٕٚٚالسبكي 
لعخيػػؽ  ل، هػػػ ٙٚٗطبخػػات الهخقػػاا البػػي إسػػعاؽ الشػػيرازي الشػػافعي الملػػوفي سػػاق   -ٜٔ

 ٔٓٗٔالطبعػػق الثاايػػق  –دار الرا ػػد العربػػي بيػػروت لباػػاف  –الػػدكلور إعسػػاف لبػػاس 
 ـ.ٜٔٛٔ/هػ

دار ل ـ ٖٚٗٔ–هػػػػ ٚٗٚالعبػػر فػػي لبػػر مػػػف يبػػر لمػػؤر  اإلسػػػنـ العػػافظ الػػذهبي  -ٕٓ
 لبااف.–يروت ب –الكل  العمميق 

دار اعيػاا اللػػرا  ل فػلح البػاري بشػر  صػػعيح اإلمػاـ البلػاري البػف عرػػر العسػخناي -ٕٔ
 بيروت. –العربي 

 لبااف. -بيروت –فوالح الرعموت بشر  مسمـ الثبوت في الهخ  دار العمـو العديثق  -ٕٕ
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ٜٔٔ 

الممػػػع فػػػي اصػػػوؿ الهخػػػ  لنمػػػاـ ابػػػي اسػػػعاؽ ابػػػراهيـ بػػػف لمػػػي بػػػف يوسػػػؼ الشػػػيرازي  -ٖٕ
 لبااف.-دار الكل  العمميق بيروت لهػٙٚٗادي الشافعي الملوف، ساق الهيروز اب

 لبااف. -بيروتل المسلصه، مف لمـ اصوؿ الهخ  لإلماـ الغزالي -ٕٗ
مكلبػػػق  للػػػأليؼ لمػػػر رمػػػا كعالػػػق للػػػرارـ مصػػػاهي الكلػػػ  العربيػػػق. معرػػػـ المػػػؤلهيف -ٕ٘

 بيروت ودار اعياا اللرا  العربي بيروت. –المثا، 
بػػي معمػػد لبػػدال بػػف اعمػػد بػػف معمػػد بػػف ادامػػق المخدسػػي ال –المغاػػي البػػف ادامػػق  -ٕٙ

 مكلبق الرياض العديثق.ل ، هػٕٓٙالملوفي ساق  
مطبعػػػػػق  –المواهػػػػػ  المدايػػػػػق لإلمػػػػػاـ البػػػػػاروري لمػػػػػ، شػػػػػما ؿ المعمديػػػػػق لملرمػػػػػذي  -ٕٚ

 االسلخامق.
الارـو الزاهر  في مموؾ مصر والخاهر  /لأليؼ رماؿ الديف أبي المعاسف يوسػؼ بػف  -ٕٛ

 الخاهر .ل مطابع كوسلا لوماس وشركام ل، هػٗٚٛ-ٖٔٛااللابكي  لغرة بردة 
البػػي العبػػاس شػػمس الػػديف اعمػػد بػػف معمػػد بػػف  لوفيػػات االيػػاف وأابػػاا أباػػاا الزمػػاف -ٜٕ

 بيروت.-، هػ لعخيؽ إعساف لباس  ٔٛٙ-ٛٓٙأبي بكر بف لمكاف  
 

 ٌوامش انثحث

                                           

بػف معمػد بػف أبػي بكػر  واباػاا الزمػاف البػي العبػاس شػمس الػديف اعمػدف ياظر: وفيات االليػا ، ٔ 
 في لبر مف يبر  ل العبر ٙٙ/ٔ ؽ اعساف لباسل بيروت، لعخيهرريقٔٛٙبف  لمكاف  ت 

لمػػػذهبي  سػػػير الػػػنـ الاػػػبنا ٖٖٔ/  ٕ  هرريػػػق، طبػػػع دار الكلػػػ  العمميػػػقٛٗٚ ت  ذهبيمػػػل
فػػػي ممػػػوؾ مصػػػر  الارػػػـو الزاهػػػر  ٕٔٓ/ٜ لعخيػػػؽ شػػػعي  االراػػػؤوط طبػػػع مؤسسػػػق الرسػػػالق 

هرريػػػق، مطبعػػػق كوسػػػلار  ٗٚٛت ديف ابػػػي المعاسػػػف يوسػػػؼ االلػػػابكي  ل لرمػػػاؿ الػػػوالخػػػاهر 
   ل ٜٗٔ/ ٔ بالخاهر  

 –بيػػروت  -ل دار الاشػػر: دار المعرفػػق  الهػػر  الاػػديـ ،معمػػد بػػف إسػػعاؽ أبػػلالهقرسػػت  ، ياظػػر ٕ 
  ٕٙٙهػ : ٜٖٛٔ

 بػػف العسػػف لمػػيل أبػػو والمعػػدثيفل الهخقػػاا شػػي  العنمػػقل اـاالمػػ العسػػف بػػف معمػػد الزلهرااػػي، (ٖ
 وم قل وسبعيف بمع ساق ولد.الزلهرااي معمق يسكف ل الزلهرااي البغدادي الصبا ل بف معمد
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سػماليؿ المػريرل معاويػق وأبػػي ليياػقل بػف سػػهياف: مػف وسػمع.وعػج  بػػف  ولبيػد  لميػقل بػػف وا 
 هػػاروفل بػػف ويزيػػد لػػديل أبػػي بػػف ومعمػػد الثخهػػيل الوهػػا  ولبػػد الرػػرا ل بػػف ووكيػػع عميػػدل
 وكػاف الخػديـل كلاب  الشافعي لم، وارأ.كثير ولمؽ الشافعيل ال لبد وأبي معمدل بف وعرا 
 . ٛٙ/ ٓٔ لٕٜٗ/٘ٔل ياظر سير النـ الابنا الهخي  الوليد أبو والعدي ل الهخ  في مخدما

 بػػف وعرػػا  المػريرل عاويػػقم أبػا مػػلخف سػػمع فامػؿ معػػد  العسػفل أبػػو هػػو شػكا ا بػػف لمػي، ٗ 
سػماليؿ االلػورل معمد سػعاؽ لميػقل بػف وا   لمػرمل وطػاؿ.ولػد  ربيعػقل بػف ومعمػد االزرؽل وا 
 معمػد وأبػو سػريجل بػف العبػاس وأبػو مارػقل وابػف داودل أبػو: لاػ  عػد .الطػن  لمي  ولزاعـ

 مات.وييرم الاسا ي وثخ  الخطافل لياش بف يعي، بف والعسيف ملمدل بف ومعمد صالدل بف
سػػػػير الػػػػنـ الاػػػػبنا    ، سػػػػاق وثمػػػػااوف بمػػػػع ولػػػػ .وم لػػػػيف وسػػػػليف إعػػػػدة سػػػػاق الشػػػػواؿ فػػػػي
ٕٔ/ٕٖ٘ 

ل رريػػق ، لعخيػػؽ الػػدكلور اعسػػاف لبػػاسه ٙٚٗ، ياظػػر: طبخػػات الهخقػػاا لمشػػيرازي الشػػافعي  ت ٘ 
 البدايػق والاقايػق البػف كثيػرو ل ٜٛٔ/ٜسير النـ الاػبنا ل و  ٜٓ -ٜٛدار الرا د بيروت ص 

ل وطبخػات ٕٔ/ٖل والارػـو الزاهػر  ٜٕٔ/ٔٔهرريق،  ٗٚٚل لبااف الطبعق الثاايق  تل بيروت
 ل ٚٛ/ ٖ هرريق، دار اعياا الكل  العربيق ٔٚٚ ت الشافعيق لمسبكي

 ولـ الررـ لكؿ العمماا المذكوريف لكي اليطوؿ البع  فاالصرت لم، اهمقـ 
، دار الهكػر ٜٛٓٔ  العابمػي  تفي البار مف ذه  لممؤر  ابػي الهػن شذرات الذه  ياظر:  ،ٙ 

للػرارـ مصػاهي الكلػ  العربيػق ل لػاليؼ لمػر رمػا كعالػقل  معرـ المؤلهيفو  ٕٚٗ/ٔ بيروت 
 ل ٖٔ:ٔ مكلبق المثا، بيروت 

  ٗٛ/ ٖ، ياظر : طبخات الشافعيق لمسبكي ٚ 
 ٕٚٗ/ٔشذرات الذه  البف العماد العابمي  ، ياظر : ٛ 
 ٕٔٓ/ٗٔسير النـ الابنا ياظر ، ٜ 

الشػػػػػػػػافعي  لزركشػػػػػػػػيا لبػػػػػػػػدر الػػػػػػػػديف معمػػػػػػػػدبف بقػػػػػػػػادر هػػػػػػػػي اصػػػػػػػػوؿ الهخػػػػػػػػ  البعػػػػػػػػر المعيط ،ٓٔ 
 .ٖٙٗ/ٔ هرريق   ٜٓٗٔهرريق، رارع  الكلور لمر سميماف الطبعق االوؿ  ساق ٜٗٚ ت

 ٙ٘ االيقسور  الاور  ،ٔٔ 
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 رومق الااظر وراق المااظرل لػأليؼ: لبػد ال بػف أعمػد بػف ادامػق المخدسػي أبػو معمػدل دار، ٕٔ 
ل الطبعق: الثاايقل لعخيؽ: د. لبد ٜٜٖٔ -الرياض  -الاشر: رامعق اإلماـ معمد بف سعود 

 .ٚٗ/ ٔ: العزيز لبد الرعمف السعيد
 

طبػػع برامعػػق بغػػداد سػػاق اصػػوؿ الهخػػ  فػػي اسػػير  الرديػػد لمػػدكلور مصػػطه، إبػػراهيـ الزلمػػي  ،ٖٔ 
 . ٜٔ / ٕمينديق  ٜٜٔٔ

 بق الرياض العديثق :. /مكلٙٔٙ-٘ٔٙ / ٔالمغاي البف ادامق  ،ٗٔ 
 َلػفْ  ل ُشػَعْي    ْبفِ  َلْمِرو َعِدي ِ  ِمفْ  اْلَعاِكـُ وروام َ  ، وااؿ ابف عرر : ٚٛ / ٕساف ابي داود  ،٘ٔ 

ِبيػػعِ  ْبػػفِ  اْلَمِمػػؾِ  َلْبػػدِ  َعػػِدي ِ  ِمػػفْ  َوالػػدَّاَرُاْطِايّ  ل َوالل ْرِمػػِذي   َوُهَمػػا ل َرػػد مِ  َلػػفْ  ل َأِبيػػ ِ   َسػػْبَر َ  ْبػػفِ  الرَّ
 .ٖٔ٘/ ٔل  ياظر لمليص العبير   َاْعَومُ  ُرَقِاي  الْ 

 ٖٛ /ٖ ، روام البيقخي في الساف الكبرةٙٔ 
 .ٙٔٙل  ٘ٔٙ / ٔالمغاي البف ادامق /مكلبق الرياض العديثق  ، ٚٔ 
 ٖٗٔ /ٕ في شر  ساف ابي داود لنبادي لطبع دار الهكر  لوف المعبود ،ٛٔ 
هرريػػػق ، دار  ٙٚٗ ت ؼ الشػػػيرازي الشػػػافعي الممػػػع لإلمػػػاـ ابػػػي اسػػػعاؽ بػػػف لمػػػي بػػػف يوسػػػ ،ٜٔ 

  ٕٓالكل  العمميق ل بيروت : 
لأليؼ لمي بػف لبػد الكػافي  هرريق ، ٘ٚٙ ت  اإلبقا  في شر  الماقا  لمخامي البيماوي ،ٕٓ 

 ٓٙٔ/ٔ ل طبع دار الكل  العمميق السبكي وولدم لا  الديف
مػد لرفػق الدسػواي لمػ، الشػػر  عاشػيق الدسػواي لمػ، الشػر  الكبيػر لمعنمػق شػمس الػديف مع ،ٕٔ 

 . ٙٛٔ/ٔ ل  دار الهكرل  الكبير البي البركات
 . ٘٘ٔ/ٔ :بيروت لبااف –فوالح الرعموت بشر  مسمـ الثبوت / دار العمـو العديثق ، ٕٕ 
 .ٗٗ/ٔ البعر المعيط في اصوؿ الهخ  لمزركشي :  ،ٖٕ 
، دار المعرفػػػق ٕ٘٘ٔلمشػػػوكااي  ت  إرشػػػاد الهعػػػوؿ الػػػ، لعخيػػػؽ العػػػؽ مػػػف لمػػػـ االصػػػوؿ  ،ٕٗ 

 ٕٓٗبيروت:
 ٕ٘ٛالبي اسعاؽ الشيرازي لعخبؽ الدكلور معمد هيلو طبع دار الهكر دمشؽ: اللبصر  ، ٕ٘ 
 .ٖٙ:الممع في اصوؿ الهخ  لنماـ الشيرازي ،ٕٙ 

 ٜٛٗ/ٜفي ساا :  روام ابوداود (ٕٚ)

  لٕٕ٘/ ٔدار العمـو العديثق بيروت:  لمغزالي مف لمـ اصوؿ الهخ   المسلصه، ،ٕٛ 
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 ٘ٗ االيقسور  الما د   ،ٜٕ 
 .ٕٓٗ: إرشاد الهعوؿ لمشوكااي ،ٖٓ 
عاشػػيق العنمػػق الباػػااي لمػػ، شػػر  الرػػنؿ شػػمس الػػديف معمػػد بػػف اعمػػد المعمػػي لمػػ، مػػلف  ،ٖٔ 

 ٜٖٛ/ٔرمع الروامع لإلماـ لا  الديف لبد الوها  ابف السبكي الطبعق الثاايق 
 ٕٙالممع لمشيرازي :  ،ٕٖ 
 ٕ/ٕ :رمع الروامع عاشيق الباااي لم، ،ٖٖ 
 ٕٕٛ: ل اآليقسور  البخر  ،ٖٗ 
 ٗ: ل اآليقسور  الطنؽ، ٖ٘ 
 .ٛ/ٕ :رمع الروامع مع شرع  ،ٖٙ 
 ٕٓٔ-ٜٔٔ :اللبصر  لمشيرازي ،ٖٚ 
 ٕٛ الممع لمشيرازي : ،ٖٛ 
 ٚ٘ٔ/ٕ :المسلصه، ، ٜٖ 
 لاإلعكاـ في اصوؿ ااعكاـ لسيؼ الػديف آبػي العسػف لمػي بػف أبػ، لمػي بػف معمػد اآلمػدي ،ٓٗ 

 ٛٗ-ٚٗ/ٕ :لعخيؽ الشي  إبراهيـ العروز بيروت
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٕ: رومق الااظر وراق المااظر ،ٔٗ 
 ٕٚٙ/ٔ :فوالح الرعموت بشر  مسمـ الثبوت في الهخ ،ٕٗ 
ػق ِمػػفْ  َرَماَلػق َأْاَكػَرمُ  َفخَػدْ  اػاؿ ابػف عرػر:  ،ٖٗ  "  َاْعػػفُ "  َلْهػظ ِلُلُصػوصِ  ِبالا ْسػَبقِ  َكػَذِلؾَ  َوُهػوَ  ل اْاَِ مَّ

َااد َأِبي َلفْ  ُلَيْيَاقَ  ِاْبف َطِريؽ ِمفْ  الاََّساِ ي   َأْلَرَر ُ  ِكفْ لَ  "  ُاوَر  اَل  اْاَْاِبَيااِ  ُمَعاِشرَ  ِإاَّا"  ِبَمْهظِ  الز 
 ي  اْلُعَمْيػدِ  ُمْسػَاد ِفػي َكػَذِلؾَ  َوُهػوَ  ل َلْاػ ُ  ُلَيْيَاػقَ  ِاْبػف َلفْ  َمْاُصور ِاْبف ُمَعمَّد َلفْ  َأْلَرَر ُ  اْلَعِدي 

 ِمػفْ  ُمْسػَادم ِفػي ُكَمْيػ  ْبف اْلَقْيثـَ َوَأْوَرَدمُ .  ِفي ِ  ُلَيْيَاقَ  ِاْبف َأْصَعا  َأْلَخفِ  ِمفْ  َوُهوَ  ُلَيْيَاقَ  ِاْبف َلفْ 
ػػػد يؽ َبْكػػػر َأبِػػػي َعػػػِدي   ظالمَّْهػػػ ِبَاْعػػػوِ "  اْاَْوَسػػػط"  ِفػػػي الطََّبَرااِػػػي   َوَأْلَرَرػػػ ُ  ل اْلَمػػػْذُكور بِػػػالمَّْهظِ  الص 
 َلػفْ  السَّػَنـ َلَمْيقَػا َفاِطَمػق َلػفْ  َهػاِا    ُأـّ  ِرَواَيػق ِمػفْ "  اْلِعَمؿ"  ِفي الدَّاَرُاْطِاي   َوَأْلَرَر ُ  ل اْلَمْذُكور

ػػد يؽ َبْكػػر َأبِػػي  فػػلح البػػاري بشػػر  صػػعيح البلػػاريااظػػر   " ُيوَرثُػػوفَ  اَل  اْاَْاِبَيػػاا ِإفَّ "  ِبَمْهػػظِ  الص 
 ٕٔٔ/ ٜٔ دار اعياا اللرا  العربي بيروت  البف عرر العسخناي ل

 ٔٗٔ/ ٕاإلبقا  في شر  الماقا  ، ٗٗ 
 ٜٔ/ ٔرومق الااظر وراق المااظر البف ادامق  ،٘ٗ 
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ٕٖٔ 

                                                                                                          

 ٗٚ/ ٕرمع الروامع بشر  المعمي  ،ٙٗ 
عكػػػاـ عكػػػاـ فػػػي اصػػػوؿ اال واإلٚٓٔ/ٗ :اإلعكػػػاـ فػػػي اصػػػوؿ ااعكػػػاـ البػػػف عػػػـز الظػػػاهري، ٚٗ 

 .ٕٕٗ /ٔ :ومق الااظر وراق المااظرل وياظر ر ٖٛٔ / ٖ :لنمدي
 ٓٛٔاآليقسور  البخر   ،ٛٗ 
 ٜٔٗ/ ٚل واللرمذي وااؿ عسف صعيح ٓٙ/ ٛروام ابو داود  ،ٜٗ 
 ٕاآليق سور  الاور  ،ٓ٘ 
 ٖٜٔ / ٔٔ طبع دار اعياا اللرا  العربي بيروت  صعيح مسمـ بشر  الاووي ،ٔ٘ 
 ٕٕٗ: الشما ؿ المعمديق ،ٕ٘ 
 ٜٖٔ /ٖ :كاـ لنميديععكاـ في اصوؿ اااإل ،ٖ٘ 
 ٗٗ اآليقسور  الاعؿ   ،ٗ٘ 
 ٔٓٔ اآليقسور  الاعؿ   ،٘٘ 
 ٙٓٔ اآليق البخر سور   ،ٙ٘ 
 ٚٓٔ /ٗااعكاـ في اصوؿ اإلعكاـ البف عـز الظاهري  ،ٚ٘ 
 ٗ-ٖاآليلاف سور  الارـ  ،ٛ٘ 
 ٙٓٔلعخيؽ الدكلور اعمد شاكر ل الطبعق االول،:  الرسالق لإلماـ الشافعي ،ٜ٘ 
 .ٗٗٔ اآليقالبخر   سور ، ٓٙ 


